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(Iskola azonosítója: Dunakeszi TK. PC 4201)

 A felvételi eljárás általános rendje intézményünkben
 Tájékoztató a 2019/2020-as tanévre
Bevezető, jogi háttér alapján:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 2011. évi CLXXXVII.
számú új szakképzési törvény és a 2018/2019. tanév rendjéről szóló 13/2018.
(VI.14.) EMMI rendelet alapján kialakult intézményünk 2018/2019-és tanévének
programja.
Ezek a rendeletek és az ágazati szakmai kerettanterv határozzák meg
intézményünkben az oktatás tartalmát és a felvételi eljárás rendjét. A
gimnáziumban az eddigieknél nagyobb hangsúlyt fektetünk az eredményes
nyelvi képzésre az informatika mellett. Várjuk a nyelv és az informatika iránt
érdeklődő fiatalokat. Célunk, hogy minél több tanulót készítsünk fel
nyelvvizsgára, ECL vizsgára és ECDL vizsgára. A korábban szakközépiskolai
keretek között működő művészeti szakmai képzés 2016. szeptembere óta
szakgimnáziumi rendszerben működik, így a továbbiakban szakgimnáziumként
szerepel a tájékoztatónkban. A szakgimnáziumi képzésben a 9.-től 12. évfolyamig
párhuzamos művészeti képzést indítunk, a „Művészet, közművelődés,
kommunikáció” szakmacsoporton belül. A Képző- és iparművészeti ágazatban:
kerámiaműves (OKJ 54 211 05), divat- és stílustervező (OKJ 54 211 02),
textilműves (OKJ 54 211 08), grafikus (OKJ 54 211 04) és festő (OKJ 54 211 03)
szakmákban, és az Előadóművészeti ágazatban: Táncos (néptáncos szakmairány
megjelölésével) (OKJ 54 212 09) tanulmányi területeken.
A 12. évfolyam végén szakmai érettségi végzettséget szerezhetnek a tanulók:
 4 közismereti érettségi vizsgatárgyból és a szakgimnázium ágazata szerinti
kötelező szakmai vizsgatárgyból álló érettségi, amely az OKJ-ról szóló
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kormányrendeletben meghatározottak szerint munkakör betöltésére
képesít.
 Képző- és iparművészeti ágazatban: Képző- és Iparművészeti program- és
projektszervező (51 345 02)
 Előadóművészet
ágazatban:
Előadóművészeti
programés
projektszervező (51 345 05) - érettségivel megszerezhető szakmát kapnak.
Ezután 1 további szakmai évfolyamon (V/13. évfolyamon) a választott
művészeti tanulmányi területen felkészülnek a komplex szakmai vizsgára,
amellyel OKJ-s végzettséget szereznek a párhuzamos művészeti
képzésben már megkezdett szakmákból.
 Ezeket a végzettségeket gimnáziumi érettségivel rendelkezőknek kétéves,
iskolarendszerű képzésben is ajánljuk.
Tanulmányi területeink:
1+4 évfolyamos nyelvi előkészítő + gimnáziumi rendszerben
Nyelvi előkészítős
angol nyelvi csoporttal
belső kód: 0002
gimnáziumi képzés
német nyelvi csoporttal belső kód: 0003
Szakgimnáziumi párhuzamos művészeti szakképzés
4. „Művészet, közművelődés, kommunikáció” szakmacsoporton belül,
4+1 szakképző évfolyam
Előadóművészeti ágazat Táncos (néptáncos)
belső kód: 0001
OKJ 54 212 09
Kerámiaműves
belső kód: 0004
OKJ 54 211 05
Képző- és iparművészeti Divat- és stílustervező belső kód: 0005
ágazat
OKJ 54 211 02
Textilműves
belső kód: 0006
OKJ 54 211 08
Grafikus
belső kód: 0007
OKJ 54 211 04
Festő
belső kód: 0008
OKJ 54 211 03
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Értelmezések az USZT-ből:
Szakmai érettségi végzettség:
a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott kötelező közismereti
érettségi vizsgatárgyakból és a szakközépiskola ágazata szerinti kötelező
szakmai vizsgatárgyból álló érettségi vizsgával megszerezhető végzettség,
amely az OKJ-ról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint
munkakör betöltésére képesít. Az ágazat szerinti kötelező szakmai vizsgatárgy
teljesítése a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti magasabb
követelmények szerint teljesített érettségi vizsgatárgynak minősül;
komplex szakmai vizsga:
az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanuló és az iskolarendszeren
kívüli szakképzésben részt vevő felnőtt szakmai elméleti és gyakorlati
tudásának, képességeinek, készségeinek, ismereteinek mérése, amely az OKJban meghatározott szakképesítés megszerzéséhez szükséges, a
szakképesítéshez tartozó feladatprofil szerinti tevékenységek ellátásához
meghatározott ismeretek elsajátítását tanúsító, jogszabályban meghatározott
bizonyítvány kiadására irányuló eljárás;
pályaalkalmassági követelmény:
a szakképzésbe történő bekapcsolódás – szakmai és vizsgakövetelményben
meghatározott – azon feltétele, amely alapján megállapítható, hogy a
szakképzésben részt venni szándékozó személy képességei, készségei alapján
sikeresen fel tud készülni a választott szakképesítés komplex szakmai
vizsgájára és a választott tevékenység, foglalkozás ellátására;
egészségügyi alkalmasság:
annak az orvosi szakvéleményre alapozott megállapítása, hogy a szakképzésbe
bekapcsolódni szándékozó személy testi adottságai, egészségi és pszichikai
állapota alapján képes önmaga és mások veszélyeztetése nélkül a választott
szakma szerinti tevékenység, foglalkozás gyakorlására és a szakmai vizsgára
való felkészülésre.
A gimnáziumi felvételihez a rangsort, az általános iskolai tanulmányi
eredmények (magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, matematika és
tanult idegen nyelv) és a központi írásbeli felvételi vizsga keretében kiadott,
egységes feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredménye alapján
alakítjuk ki.
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Emellett a tanulók egy ismerkedő, részben az általuk addig tanult idegen nyelven
zajló beszélgetésen vesznek részt a felvételi eljárás során, de ez nem befolyásolja
a felvételi rangsort.
Ennek megfelelően a gimnáziumba való felvétel szempontjai a következők:
1. az általános iskolai tanulmányi eredmények
2. a központilag kiadott egységes feladatlapokkal megszervezett írásbeli
vizsga, (központi írásbeli felvételi vizsga)
3. az ismerkedő beszélgetésen való részvétel (nem pontszerző, de a
megjelenés adott időpontban kötelező)
A képzés során célunk a lehető legtöbb tanulót hozzásegíteni a B2 szintű
nyelvismerethez, és az ECDL vizsgához. Iskolánkban nyelvvizsga (ECL) és ECDL
vizsgaközpont is működik.
Tantervünk a gimnáziumi képzés során a kerettantervekre épül, és előnyben
részesíti a nyelvtanulást.
A szakgimnáziumi (korábban: szakközépiskolai), művészeti tanulmányi
területeken a felvételihez a rangsort az általános iskolai tanulmányi eredmények
(„hozott pontok”) és a központilag kiadott egységes feladatlapokkal
megszervezett írásbeli vizsga (központi írásbeli felvételi vizsga) eredménye
alapján alakítjuk ki.
A Képző- és iparművészeti ágazati szakmákra jelentkezőknek rajzi- szakmai
képességek, készségek meglétét vizsgáló felvételin (rajzi- szakmai alkalmasságin)
kell részt venniük, amely a rangsorolásban nem játszik szerepet, de a felvételi
feltétele. Értékelése „megfelelt” vagy „nem felelt meg”.
Az Előadóművészeti ágazati szakmára jelentkező tanulóknak a táncos pályához
való alkati, fizikai és tehetségbéli alkalmasságát vizsgáljuk. Értékelése
„megfelelt” vagy „nem felelt meg”.
Továbbá mindkét ágazaton a felvétel feltétele
pályaalkalmassági orvosi vizsgálaton való alkalmasság.

az

egészségügyi,

Ennek megfelelően a szakgimnáziumba való felvétel szempontjai a következők:
1. az általános iskolai tanulmányi eredmények (7. évfolyam tanév végi és 8.
évfolyam félévi érdemjegyekből a „hozott pontok”)
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2. a központilag kiadott egységes feladatlapokkal megszervezett írásbeli
vizsga (központi írásbeli felvételi vizsga)
3. a szakmai képességek, készségek meglétét vizsgáló felvételin való
megfelelés
4. az egészségügyi, pályaalkalmassági vizsgálaton való alkalmasság
A szakgimnáziumi felvételről a pedagógusokból álló szakmai felvételi bizottság
javaslata alapján az intézményvezető dönt.
A felvételi eljárás részleteit a Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium
honlapján elérhető felvételi szabályzat tartalmazza.

Felvételi szabályzat

I. Minden jelentkező részére követelmény:
 8. évfolyam sikeres befejezését igazoló bizonyítvány (jelentkezéskor a 8.
félévi)
 jelentkezési lap és tanulói adatlap (felvételi lapok) a tanév rendjéről szóló
EMMI rendelet előírásainak megfelelően
 a központi írásbeli felvételi vizsga megléte
II. További, csak az egyes tanulmányi területekre jellemző követelmények:
 a szakmai képességek, készségek meglétét vizsgáló felvételin való
megfelelés (csak szakgimnázium, szakképzés)
 a speciális egészségügyi alkalmasság igazolása (csak szakgimnázium,
szakképzés)
 magyar és idegen nyelvi beszélgetés (csak a gimnázium)

III. Tanulmányi területek:
Gimnázium
Tagozatkód:
Jellege:
Idegen nyelv:
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0002
1. évfolyam nyelvi előkészítő + 4 évf. gimnázium
A nyelvi előkészítős évfolyamban:
 angol

Második, választható idegen nyelv:
 német
 megfelelő számú jelentkező esetén: francia
Felvételi:

Központi írásbeli felvételi vizsga eredménye:
 50+50, max: 100 pont
„Hozott” pontok: 7. évfolyam tanév végi és
a 8. évfolyam félévi érdemjegyei:
 Magyar irodalom:
5+5=10
 Magyar nyelvtan:
5+5=10
 Matematika:
5+5=10
 Történelem:
5+5=10
 Tanult idegen nyelv:
5+5=10
„Hozott pontok” maximum: 50 x 2= 100 pont
ELÉRHETŐ LEGMAGASABB PONTSZÁM: 200 PONT
A rangsorolásban nem játszik szerepet, de a
felvételhez szükséges a szóbeli meghallgatáson való
részvétel.

6

Tervezett létszám:

24 fő

Tagozatkód:
Jellege:
Idegen nyelv:

0003
1. évfolyam nyelvi előkészítő + 4 évf. gimnázium
A nyelvi előkészítős évfolyamban:
 német
A további évfolyamokon: második, választható idegen
nyelv:
 angol
 megfelelő számú jelentkező esetén: francia
 megfelelő számú jelentkező esetén: orosz

Felvételi:

Központi írásbeli felvételi vizsga eredménye:

 50+50, max: 100 pont
„Hozott” pontok: 7. évfolyam tanév végi és
a 8. évfolyam félévi érdemjegyei:
 Magyar irodalom:
5+5=10
 Magyar nyelvtan:
5+5=10
 Matematika:
5+5=10
 Történelem:
5+5=10
 Tanult idegen nyelv:
5+5=10
„Hozott pontok” maximum:
50 x 2= 100 pont
ELÉRHETŐ LEGMAGASBB PONTSZÁM:
200 PONT
A rangsorolásban nem játszik szerepet, de a
felvételhez szükséges a szóbeli meghallgatáson való
részvétel.
Tervezett létszám:

12 fő

Szakgimnázium
Tagozatkód:
Megnevezés:
Tanulmányi terület:
Jellege:

Idegen nyelv:
Felvételi:
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0001
Táncos (néptáncos szakirány megjelölésével)
Táncos (néptáncos)
OKJ 54 212 09
4 évfolyam párhuzamos művészeti képzés szakmai
kerettanterv alapján (közismereti és szakmai tárgyak),
szakmai érettségi végzettséggel (51 345 05 Előadóművészeti program- és projektszervező ),
ezután lehetőség lesz + 1 szakmai évfolyam alatt
felkészülni a néptánc komplex szakmai vizsgára.
Idegen nyelv: angol vagy német
(a már korábban tanult nyelv)
Központi írásbeli felvételi vizsga eredménye:
 50+50, max: 100 pont
„Hozott” pontok: 7. évfolyam tanév végi és
a 8. évfolyam félévi érdemjegyei:

 Magyar irodalom és nyelvtan:
5+5+5+5=20:2=10
 Matematika:
5+5=10
 Történelem:
5+5=10
 Tanult idegen nyelv:
5+5=10
 Testnevelés:
5+5=10
„Hozott pontok” maximum:
50 x 2= 100 pont
A rangsorolásban nem játszik szerepet, de eredménye
befolyásolja a felvételt:
 Szakmai készség- és képesség felmérő vizsgálat
eredménye: megfelelt / nem felelt meg.
 Egészségügyi,
pályaalkalmassági
vizsgálat
eredménye: alkalmas / nem alkalmas.
ELÉRHETŐ LEGMAGASBB PONTSZÁM:
Tervezett létszám:

26 fő

Tagozatkód:
Megnevezés:
Tanulmányi terület:

0004
Kerámiaműves
Képző- és iparművészeti ágazat
Kerámiaműves
OKJ 54 211 05
4 évfolyam párhuzamos művészeti képzés szakmai
kerettanterv alapján (közismereti és szakmai tárgyak),
szakmai érettségi végzettséggel (51 345 02 - Képző- és
Iparművészeti program- és projektszervező vagy
Képző- és iparművészeti alapismereteken belül
dekoratív festő), ezután lehetőség lesz + 1 szakmai
évfolyam alatt felkészülni a kerámiaműves komplex
szakmai vizsgára.
Idegen nyelv: angol vagy német
(a már korábban tanult nyelv)
Központi írásbeli felvételi vizsga eredménye:

Jellege:

Idegen nyelv:
Felvételi:
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200 PONT

 50+50, max: 100 pont
„Hozott” pontok: 7. évfolyam tanév végi és
a 8. évfolyam félévi érdemjegyei:
 Magyar irodalom és nyelvtan:
5+5+5+5=20:2=10
 Matematika:
5+5=10
 Történelem:
5+5=10
 Tanult idegen nyelv:
5+5=10
 Rajz:
5+5=10
„Hozott pontok” maximum:
50 x 2= 100 pont
A rangsorolásban nem játszik szerepet, de eredménye
befolyásolja a felvételt:
 Szakmai készség- és képesség felmérő vizsgálat
eredménye: megfelelt / nem felelt meg.
 Egészségügyi,
pályaalkalmassági
vizsgálat
eredménye: alkalmas / nem alkalmas.
ELÉRHETŐ LEGMAGASBB PONTSZÁM:
Tervezett létszám:

16 fő

Tagozatkód:
Megnevezés:
Tanulmányi terület:

0005
Divat- és stílustervező
Képző- és iparművészeti ágazat
Divat- és stílustervező
OKJ 54 211 02
4 évfolyam párhuzamos művészeti képzés szakmai
kerettanterv alapján (közismereti és szakmai tárgyak),
szakmai érettségi végzettséggel (51 345 02 - Képző- és
Iparművészeti program- és projektszervező vagy
Képző- és iparművészeti alapismereteken belül
dekoratív festő), ezután lehetőség lesz + 1 szakmai
évfolyam alatt felkészülni a divat- és stílustervező
komplex szakmai vizsgára.

Jellege:
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200 PONT

Idegen nyelv:
Felvételi:

Idegen nyelv: angol vagy német
(a már korábban tanult nyelv)
Központi írásbeli felvételi vizsga eredménye:
 50+50, max: 100 pont
„Hozott” pontok: 7. évfolyam tanév végi és
a 8. évfolyam félévi érdemjegyei:
 Magyar irodalom és nyelvtan:
5+5+5+5=20:2=10
 Matematika:
5+5=10
 Történelem:
5+5=10
 Tanult idegen nyelv:
5+5=10
 Rajz:
5+5=10
„Hozott pontok” maximum:
50 x 2= 100 pont
A rangsorolásban nem játszik szerepet, de eredménye
befolyásolja a felvételt:
 Szakmai készség- és képesség felmérő vizsgálat
eredménye: megfelelt / nem felelt meg.
 Egészségügyi,
pályaalkalmassági
vizsgálat
eredménye: alkalmas / nem alkalmas.
ELÉRHETŐ LEGMAGASBB PONTSZÁM:

200 PONT

Tervezett létszám:

12 fő

Tagozatkód:
Megnevezés:
Tanulmányi terület:

0006
Textilműves
Képző- és iparművészeti ágazat
Textilműves
OKJ 54 211 08
4 évfolyam párhuzamos művészeti képzés szakmai
kerettanterv alapján (közismereti és szakmai tárgyak),
szakmai érettségi végzettséggel (51 345 02 - Képző- és
Iparművészeti program- és projektszervező vagy
Képző- és iparművészeti alapismereteken belül

Jellege:
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Idegen nyelv:
Felvételi:

dekoratív festő), ezután lehetőség lesz + 1 szakmai
évfolyam alatt felkészülni a textilműves komplex
szakmai vizsgára.
Idegen nyelv: angol vagy német
(a már korábban tanult nyelv)
Központi írásbeli felvételi vizsga eredménye:
 50+50, max: 100 pont
„Hozott” pontok: 7. évfolyam tanév végi és
a 8. évfolyam félévi érdemjegyei:
 Magyar irodalom és nyelvtan:
5+5+5+5=20:2=10
 Matematika:
5+5=10
 Történelem:
5+5=10
 Tanult idegen nyelv:
5+5=10
 Rajz:
5+5=10
„Hozott pontok” maximum:
50 x 2= 100 pont
A rangsorolásban nem játszik szerepet, de eredménye
befolyásolja a felvételt:
 Szakmai készség- és képesség felmérő vizsgálat
eredménye: megfelelt / nem felelt meg.
 Egészségügyi,
pályaalkalmassági
vizsgálat
eredménye: alkalmas / nem alkalmas.
ELÉRHETŐ LEGMAGASBB PONTSZÁM:

200 PONT

Tervezett létszám:

12 fő

Tagozatkód:
Megnevezés:
Tanulmányi terület:

0007
Grafikus
Képző- és iparművészeti ágazat
Grafikus
OKJ 54 211 04
4 évfolyam párhuzamos művészeti képzés szakmai
kerettanterv alapján (közismereti és szakmai tárgyak),

Jellege:
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Idegen nyelv:
Felvételi:

szakmai érettségi végzettséggel (51 345 02 - Képző- és
Iparművészeti program- és projektszervező vagy
Képző- és iparművészeti alapismereteken belül
dekoratív festő), ezután lehetőség lesz + 1 szakmai
évfolyam alatt felkészülni a grafikus komplex szakmai
vizsgára.
Idegen nyelv: angol vagy német
(a már korábban tanult nyelv)
Központi írásbeli felvételi vizsga eredménye:
 50+50, max: 100 pont
„Hozott” pontok: 7. évfolyam tanév végi és
a 8. évfolyam félévi érdemjegyei:
 Magyar irodalom és nyelvtan:
5+5+5+5=20:2=10
 Matematika:
5+5=10
 Történelem:
5+5=10
 Tanult idegen nyelv:
5+5=10
 Rajz:
5+5=10
„Hozott pontok” maximum:
50 x 2= 100 pont
A rangsorolásban nem játszik szerepet, de eredménye
befolyásolja a felvételt:
 Szakmai készség- és képesség felmérő vizsgálat
eredménye: megfelelt / nem felelt meg.
 Egészségügyi,
pályaalkalmassági
vizsgálat
eredménye: alkalmas / nem alkalmas.
ELÉRHETŐ LEGMAGASBB PONTSZÁM:

Tervezett létszám:

29 fő

Tagozatkód:
Megnevezés:
Tanulmányi terület:

0008
Festő
Képző- és iparművészeti ágazat
Festő
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200 PONT

Jellege:

Idegen nyelv:
Felvételi:

OKJ 54 211 03
4 évfolyam párhuzamos művészeti képzés szakmai
kerettanterv alapján (közismereti és szakmai tárgyak),
szakmai érettségi végzettséggel (51 345 02 - Képző- és
Iparművészeti program- és projektszervező vagy
Képző- és iparművészeti alapismereteken belül
dekoratív festő), ezután lehetőség lesz + 1 szakmai
évfolyam alatt felkészülni a festő komplex szakmai
vizsgára.
Idegen nyelv: angol vagy német
(a már korábban tanult nyelv)
Központi írásbeli felvételi vizsga eredménye:
 50+50, max: 100 pont
„Hozott” pontok: 7. évfolyam tanév végi és
a 8. évfolyam félévi érdemjegyei:
 Magyar irodalom és nyelvtan:
5+5+5+5=20:2=10
 Matematika:
5+5=10
 Történelem:
5+5=10
 Tanult idegen nyelv:
5+5=10
 Rajz:
5+5=10
„Hozott pontok” maximum:
50 x 2= 100 pont
A rangsorolásban nem játszik szerepet, de eredménye
befolyásolja a felvételt:
 Szakmai készség- és képesség felmérő vizsgálat
eredménye: megfelelt / nem felelt meg.
 Egészségügyi,
pályaalkalmassági
vizsgálat
eredménye: alkalmas / nem alkalmas.
ELÉRHETŐ LEGMAGASBB PONTSZÁM:

Tervezett létszám:
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200 PONT

IV. A készség- és képességfelmérő vizsgálat:
 Táncos (néptáncos): a tanulók táncos pályához való alkati, fizikai és
tehetségbéli alkalmasságát vizsgáljuk.
 Képző- és iparművészet ágazaton minden meghirdetett szakon: 2x45
perces rajzi (csendélet grafikai eszközzel) és 1 órás szakmai, kreatív
tervezési feladatból áll.
Érettségi utáni kétéves képzésben: grafikus és táncos (néptáncos) szakokat
hirdetjük meg.
A felvételi követelmények a szakok tekintetében azonosak az 5 éves képzéssel.
A kétéves képzésre jelentkezés, ill. a szakmai képzés megkezdésének feltétele a
sikeres érettségi vizsga megléte. Jelentkezni a szakmai alkalmassági vizsgára
postai úton, egy bemutatkozó levélben szükséges az iskola címére. Cím: Fóti
Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium, 2153 Fót, Vörösmarty tér 2.
Érdeklődni az iskola e-mail címén keresztül: nmszki@freemail.hu vagy telefonon
06-27 / 359-607 számon lehet.
V. A felvételi eljárás rendje:
Az középfokú intézménybe történő jelentkezés és felvétel rendjét miniszteri
rendelet határozza meg. Valamennyi hozzánk jelentkező tanulótól kérjük az
egységes központi írásbeli felvételi vizsga letételét.
A központi írásbeli felvételi vizsgára külön kell jelentkezni a középiskolákba.
A tanulóknak a www.oktatas.hu honlapról letölthető „TANULÓI JELENTKEZÉSI
LAP” benyújtásával kell jelentkezniük a központi írásbeli felvételi vizsgára. Ez a
jelentkezési lap csak erre az írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze
a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal, amelyet a középfokú
iskolákba való jelentkezésre kell majd használni.
A jelen eljárásban szereplő „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP”-ot abba a vizsgát
meghirdető középiskolába kell a tanulónak benyújtania, ahol a központi írásbeli
felvételi vizsgát meg kívánja írni. A tanuló maga dönti el, melyik vizsgaszervező
intézménybe nyújtja be a központi írásbeli felvételi vizsgára való jelentkezési
lapját, függetlenül attól, hogy a későbbiekben a felvételi eljárás keretében melyik
középfokú intézménybe kíván majd jelentkezni, és milyen jelentkezési sorrendet
jelöl meg.
A Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium is szervez egységes
követelmények szerinti központi írásbeli felvételi vizsgát, ezért hozzánk is lehet
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jelentkezni írásbeli felvételi vizsgára azoknak is, akik a közelben laknak, de nem
a mi intézményünkbe jelentkeznek.
A jelentkezéshez a „Tanulói jelentkezési lapot” hozzánk kell postai úton elküldeni
vagy személyesen a titkárságra behozni 2018. december 7-ig.
Eltérő eljárásban részesülők – mentesség - esetén csatolni kell a szakértői
véleményt és a szülői kérelmet.
Központi írásbeli felvételi vizsga időpontja a 9. évfolyamra:
 2019. január 19. 10 órától, (érkezés 9.30-ig, személyi azonosító
igazolvánnyal, diákigazolvánnyal/oktatási azonosító kártyával együtt)
 Pótló központi írásbeli felvételi vizsga: 2019. január 24. 14 órától,
(érkezés:
13.30-ig
személyi
azonosító
igazolvánnyal,
diákigazolvánnyal/oktatási azonosító kártyával és orvosi igazolással
együtt) Pótló vizsgát csak indokolt esetben, január 20-ára szóló orvosi
igazolás bemutatásával lehet írni.
A központi írásbeli felvételi vizsga a Hivatal által megküldött feladatlapok
megoldásából áll.
A központi írásbeli felvételi vizsga feladatlaponként 45 percet vesz igénybe, a két
feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani. A feladatlapok
anyanyelvi és matematikai képességet és készséget mérnek, országosan
egységesek.
Ezekre vonatkozóan további részletes információk az Oktatási Hivatal
tájékoztatójában olvashatóak:
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2018/KIFIR_ki
advany_20180907.pdf
A központi írásbeli felvételi vizsga során a vizsgaszervező iskola biztosítja a tanári
felügyeletet. A vizsgateremben a tanulók ültetési rendjét úgy kell kialakítani,
hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák és ne segíthessék. A vizsga során a
sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő tanulók részére a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 33. § (3)
bekezdése alapján adott igazgatói engedélyben meghatározott eltéréssel - a
feladatlap-készítő bizottságok által meghatározott, a hivatal honlapján
közzétett, a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet szerinti jelentkezési
határidőig nyilvánosságra hozott és az egyes feladatlapokon is feltüntetett
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segédeszközök használhatók. A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával,
minden egyéb írásbeli munkát kék színű tintával kell elkészíteni.
Az előző tanévek felvételi feladatlapjai és megoldásai szintén a www.oktatas.hu
honlapon tekinthetők meg:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozponti_fela
datsorok
Minden tanuló csak egyszer tehet ilyen vizsgát.
A központi írásbeli vizsgák eredményeinek közzététele:
A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező középiskola 2019.
február 07-ig közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat, azzal, hogy a vizsga részletes
eredményeit tartalmazó, az iskola körbélyegzőjének lenyomatával, valamint az
intézményvezető vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített „Értékelő
lapot” minden tanulónak átadja. A tanuló ennek ismeretében nyújtja be felvételi
lapjait („Jelentkezési lapját” és „Tanulói adatlapját”), és vesz részt az általános
felvételi eljárásban.
„2019. február 07-ig a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a
Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a
tanulókat.” (13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről)
Az írásbeli dolgozatok megtekintésének és az eredmények átvételének
időpontjáról a központi írásbeli felvételi vizsgán és a honlapunkon
(www.fotinepmuveszeti.hu) adunk tájékoztatást. Az írásbeli vizsga kiértékelt
dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az
intézményvezető által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról
kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és - kizárólag a hivatalos
javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén - az értékelésre
észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó
kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni.
A megtekintés időpontja: 2019. január 30. 8-16 óráig
Az írásbeli értékelés átvétele az iskolában: 2019. február 6. szerda, 8-16 óráig
A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig (16.00
óráig) írásban adhatja le az intézményvezetőjének címezve: Kaudersné Madarász
Zsuzsanna 2153 Fót, Vörösmarty tér 2. A javított feladatlapokba betekinteni, az
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értékelőlapot átvenni csak a tanulónak és szüleinek van joga. Eltérő esetben
szülői meghatalmazás szükséges.
Az értékelőlap másolatát minden jelentkezéshez a „Tanulói adatlap”-hoz kell
csatolni.
A szóbeli, illetve gyakorlati felvételi eljárás:
A tanulói adatlapokat az általános iskolák továbbítják a kiválasztott középfokú
intézmény(ek)be és a Felvételi Központba: 2019. február 18-ig.
Kérjük, hogy a központi írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó „Értékelő lap”
másolatát csatolják a jelentkezési laphoz!
A művészeti tanulmányi területeken készség és képesség felmérő vizsga
teljesítését kérjük. A képző- és iparművészeti ágazatban ez 2x45 perces rajzi
(csendélet grafikai eszközzel) és 1 órás szakmai, kreatív tervezési feladatból áll.
A néptánc szakra való felvételin a táncos pályához való alkati, fizikai és
tehetségbéli alkalmasságot vizsgáljuk.

A készség- és képességfelmérő vizsgák időpontja:
2019. február 27. szerda, 8 órától
2019. március 4. hétfő, 8 órától
2019. március 11. hétfő Felvételi (pótnap)
A távol lakóktól kérjük, hogy a felvételi lapjukon jelezzék, ha a korai érkezés
problémát okoz számukra, a beosztást ennek figyelembe vételével készítjük el.
A jelentkezőket a lapok beérkezési sorrendjében osztjuk be a felvételire és a
honlapunkon, oktatási azonosító számuk alapján értesítjük a felvételi
időpontjáról.
A képességfelmérés alkalmával az egészségügyi, pályaalkalmassági (orvosi)
vizsgálatot is elvégezzük, amely a választott szakmára való felvételhez
jogszabályi feltétel.
A felvételi bizottság a jelentkezőket általános iskolai tanulmányi eredményeik
(lásd a fenti táblázatok) és a központilag kiadott egységes feladatlapokkal
megszervezett írásbeli vizsgán (központi írásbeli felvételi vizsga) elért
pontszámaik alapján rangsorolja.
17

A felvételi bizottság a jelentkezők szakmai képességek, készségek meglétét
vizsgálja és a felvételin való megfelelését, illetve nem megfelelését állapítja meg
úgy, hogy figyelembe veszi az egészségügyi, pályaalkalmassági vizsgálat
eredményét is.
A felvételről a bizottság javaslata alapján és a felvehető létszám alapján az
intézményvezető dönt és húzza meg a felvételi határt.
A szakgimnáziumi felvételi értékelése során az összesítésben azonos pontszámot
elért tanulók rangsorolása a következő szempontok szerint történik a törvényi
előírásokat figyelembe véve:
1) Pontazonosság esetén előnyben részesülnek a halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók.
2) Ha nem ilyen tanuló kerül a pontazonosság helyzetébe, akkor a helyben
lakó tanulók részesülnek előnyben,
3) vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja. (Különleges helyzet
szabályozása az iskola Pedagógiai Programjában olvasható:
http://www.fotinepmuveszeti.hu/doc/pedprogram_150621.pdf)
4) Részképesség zavarral élő tanulók esetében – ha valamelyik tárgyból nem
tett felvételit, vagy nincs általános iskolai érdemjegye – az általános
iskolai természettudományos tárgyak érdemjegyeiből számított
pontokkal helyettesítjük.
A gimnáziumi képzésre jelentkező tanulók a szakgimnáziumi képességfelmérő
vizsga napjain, (2019. 02. 27., 03. 04. és 03. 11.) ismerkedő beszélgetésen vesznek
részt, ahol az intézményvezető és helyettesei és a választott idegen nyelv
szaktanárai is beszélgetnek a tanulókkal. A beszélgetés célja az anyanyelvi és
idegen nyelvi tudás szintjének felmérése. A beszélgetés nem pontszerző, de
feltétele a felvételnek, így a megjelenés kötelező.
A felvételi időpontjáról az iskola honlapján értesítjük a tanulót és gondviselőjét,
a tanulói oktatási azonosító számok alapján megjelentetjük a felvételi
időpontokat.
A nyelvi előkészítő tanévvel kezdődő gimnáziumi képzésre való felvételi
értékelése során az összesítésben azonos pontszámot elért tanulók rangsorolása
a következő szempontok szerint történik a törvényi előírásokat figyelembe véve:
1) Pontazonosság esetén előnyben részesülnek a halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók.
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2) Ha nem ilyen tanuló kerül a pontazonosság helyzetébe, akkor a helyben
lakó tanulók részesülnek előnyben.
3) Minden további esetben – azaz amikor azonos helyzetű tanulók kerülnek
a pontazonosság helyzetébe, akkor az összes pontszámból kiemelve a
„hozott” pontszámokat alapul véve állítjuk sorrendbe a jelentkezőket.
(„Hozott” pontszámnak az általános iskola 7. év végi és 8. félévi
érdemjegyei közül az érettségi tárgyak – magyar nyelv és irodalom,
történelem, matematika és a tanult idegen nyelv – érdemjegyei
számítanak.)
4) Részképesség zavar miatt felmentésben részesülő tanulókat a nyelvi
előkészítő osztályba egyedi elbírálás alapján tudunk fogadni.
2019. március 18-ig nyilvánosságra hozzuk a honlapunkon az ideiglenes felvételi
jegyzéket, a felvételi sorrendet, amelyen a jelentkezők oktatási azonosító
számukkal szerepelnek, minden egyéb személyes adatuk nélkül.
Az általános iskolákban 2019. március 21-22-én módosítani lehet a „Tanulói
adatlap”-on a választott középiskolák sorrendjét.
2019. április 30-ig megküldjük a végleges felvételi jegyzék alapján a felvételről
vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak
a jelentkezési lapon megjelölt jelentkezési címre.
Az intézményvezető döntése ellen a jelentkező, illetve törvényes képviselője a
közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül
jogorvoslattal élhet. Az eljárást megindító kérelmet a középfokú iskola
fenntartójának címezve, de az iskolához kell benyújtani. A jogorvoslati eljárást a
fenntartó köteles az adott év június 1-jéig befejezni.
2019. május 6-17-ig Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános
felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek
fel. A 2019. május 17-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola
igazgatója dönt a felvételi kérelmekről, ezt követően 2019. 08. 31-ig lehetőség
van a pótfelvételire.
2019. június 20-án várjuk a beiratkozásra a felvett tanulókat.
Fót, 2018. 10. 04.
Kaudersné Madarász Zsuzsanna
Intézményvezető
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